
GERENCIAMENTO COSTEIRO E GOVERNANÇA: UM 
ESTUDO DE CASO DO LITORAL PARANÁ

Os fatores que diretamente influenciam a

tomada de decisão, referem-se aos recursos

financeiros advindos do Plano Plurianual

Estadual e Federal, dos quais financiam

diretamente as atividades do sistema,

principalmente no andamento de estruturas

como GERCO e a execução e funcionamentos

dos instrumentos operacionais. Mas também

influência de forma indireta a sociedade, uma

vez que as pesquisas científicas, publicações

técnicas e o incentivo ao conhecimento

tradicional, advêm do financiamento do

conhecimento das universidades públicas

federais e estaduais.

Os problemas socioambientais estão

presentes em toda zona costeira brasileira, apesar

de possuir um sistema de gestão definido através

do Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro

(PNGC), instituído pela Lei Federal 7661 de 1988,

no contexto do Programa de Gerenciamento

Costeiro (GERCO). Uma das hipóteses para a

persistência dos conflitos neste território são as

falhas no sistema de governança costeira e

marinho (SCHERER e ASMUS, 2020). O objetivo

deste estudo foi identificar o sistema de

gerenciamento costeiro e os processos que

envolvem a tomada de decisão nos territórios

costeiros do Estado.

.

INTRODUÇÃO

Foram realizadas pesquisas bibliográfica e

documental para a analise da política, normativa,

competências, instituições, ferramentas, recursos

financeiros voltados para a gestão da ZC, bem como

o conhecimento informações disponíveis e a

participação cidadã, que são considerados os

indicadores estratégicos da estrutura da Gestão

Integrada da Zona Costeira (BARRAGÁN, 2004).

Após, foram representados através do modelo

conceitual adaptado da simbologia da ecologia de

sistemas para representar a governança costeira,

entendida como um sistema baseado em elementos,

processos e controles que influenciam (direta ou

indiretamente) as decisões de gestão (SCHERER e

ASMUS, 2021).

METODOLOGIA

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Desta forma, pode-se definir os Indicadores da

Gestão Integrada da Zona Costeiras, como

sistema complexo e organizado ao conjunto de

elementos que encontram em relação entre si, e

que formam uma unidade e integridade ao formar

o sistema de Gerenciamento Costeiro.

(RODRIGUEZ, 2017)
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